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Resumo: A cada ano morrem mais de dez milhões de crianças menores de cinco anos, 

no mundo e nas Américas. Estudos mostram que a promoção à prática do aleitamento 

materno, conforme a recomendação da Organização Mundial da Saúde, é a ação com 

potencial para a diminuição da mortalidade na infância. Essa prática envolve diversos 

aspectos, dentre eles a confiança da mulher em sua capacidade como nutriz, chamada 

de autoeficácia na amamentação, podendo ser modificada de acordo com o modo de 

vida de cada mulher. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi avaliar a autoeficácia do 

aleitamento materno em puérperas em um município do interior do estado de SP. 

Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo realizado 

com 250 mulheres. Para a realização destas entrevistas foram utilizados dois 

instrumentos, o primeiro contemplando os dados de identificação e as características 

sociodemográficas e obstétricas, e o segundo instrumento, a Escala de Autoeficácia na 

Amamentação - Breastfeeding Self-Eficacy Scale (BSES). Das 250 mulheres 

entrevistadas, 191 (76,4%) apresentaram alta autoeficácia, 43 (17,2%) média e 16 

(6.4%) baixa. Conclusão: Conclui-se que apesar de os dados demonstrarem uma 

autoeficácia predominantemente alta, ainda é preciso investir na promoção e educação 

do aleitamento materno às gestantes e puérperas, devido ao fato de a autoeficácia ser 

variável modificável, garantindo assim uma melhor qualidade de vida aos bebês e 

segurança, conforto e confiança nas mulheres. 

   

INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (2014) considera que a alimentação adequada 

na infância é a forma de intervenção mais eficaz na promoção da saúde infantil, e 

recomenda que as crianças sejam amamentadas exclusivamente ao peito até o sexto 

mês de vida e de forma complementar até os dois anos ou mais. Essa recomendação é 

baseada nos diversos benefícios da amamentação para o bebê, já descritos na 

literatura, tais como redução da mortalidade e neonatal (de 16,3% a 23,3%), 

amadurecimento do epitélio intestinal e da flora intestinal, formação do vínculo entre 

bebê e mãe, diminuição do risco de morte por diarreia, proteção contra infecções de 

ouvido e de pulmão, redução da pressão sanguínea e colesterol, e maior desempenho 

intelectual. (TOMA; REA, 2008). 
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Segundo Sankar et al (2015), os níveis de mortalidade e morbidade em bebês 

que não foram amamentados conforme as recomendações da OMS são muito maiores 

em relação aos que foram amamentados. A cada ano ainda morrem mais de dez 

milhões de crianças menores de cinco anos no mundo, e nas Américas, o Brasil está 

entre os países onde ocorre a maioria dessas mortes (TOMA; REA, 2008). Estimativas 

recentes quanto às diversas ações para a saúde da criança mostraram que a promoção 

do aleitamento materno exclusivo é a intervenção isolada em saúde pública com o 

maior potencial para a diminuição da mortalidade na infância (TOMA; REA, 2008), mas 

infelizmente, a prevalência do aleitamento materno exclusivo em crianças de 0 a 6 

meses nas capitais brasileiras é de apenas 41% (VENACIO, et al, 2010). 

A prática do aleitamento materno envolve diversos aspectos, entre eles a 

confiança da mulher em sua capacidade de nutrir seu bebê, chamada de autoeficácia 

na amamentação, que é uma variável que se modifica ao longo do processo do 

aleitamento materno e merece atenção especial, principalmente por sofrer influência de 

fatores relacionados à mulher (tais como sua cultura, hábitos de vida e crenças) e ao 

ambiente onde está inserida (GUIMARÃES, 2015). Dentre os fatores que levam ao 

desmame precoce, está a baixa percepção das mães acerca do aleitamento materno e 

sobre a si próprias enquanto nutrizes (FIALHO, et al, 2014). Nesse sentido, um dos 

aspectos que pode influenciar positivamente a escolha materna de amamentar é a 

autoeficácia em amamentação (RODRIGUES, et al, 2014) 

Segundo os estudos de Bandura (1977), a autoeficácia compreende que os 

indivíduos precisam ter a convicção de que poderão realizar com sucesso determinada 

tarefa, acreditando que irão atingir o resultado esperado. Assim, é preciso entender que 

não basta o indivíduo acreditar que determinado comportamento pode ajudá-lo a atingir 

um objetivo específico, e sim que ele se sinta capaz de executá-lo com sucesso. 

Portanto, como a autoeficácia na amamentação é uma variável modificável e 

pode, assim, ser melhorada quando é identificada, objetivo desta pesquisa foi avaliar a 

autoeficácia do aleitamento materno em puérperas em uma cidade do interior do estado 

de São Paulo, podendo assim contribuir para a melhoria de políticas públicas de 

amamentação, garantido aos bebês uma melhor qualidade de vida, e às mães, uma 

melhor experiência na amamentação. 
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OBJETIVOS 

Avaliar a autoeficácia do aleitamento materno em puérperas adultas e 

adolescentes. 

 

METODOLOGIA/DESENVOLVIMENTO 

Trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo realizado com 

todas as puérperas que aceitaram participar da pesquisa em uma Unidade Básica de 

Saúde de um município do interior do estado de São Paulo, durante o período de 

coleta, que foi do mês de Novembro de 2016 à Julho de 2017. 

As entrevistas foram realizadas individualmente com as puérperas em lugares 

que respeitem sua privacidade. Para a realização destas entrevistas foram utilizados 

dois instrumentos. 

O primeiro instrumento para coleta de dados contemplou os dados de 

identificação características sociodemográficas e obstétricas. 

O segundo instrumento de pesquisa utilizado foi a Escala de Autoeficácia na 

Amamentação - Breastfeeding Self-Eficacy Scale (BSES) - traduzida e validada por Oriá 

(2008). A escala é constituída de três dimensões (magnitude, generalização e força) e 

está fundamentada em quatro fontes de informação (experiência pessoal, experiência 

vicária ou observacional, persuasão verbal e estado emocional e fisiológico). Em cada 

item avaliado, a mulher atribuirá uma pontuação variável de 1 a 5 pontos (1- Discordo 

totalmente, 2- Discordo, 3- Às vezes concordo, 4-Concordo e 5- Concordo totalmente). 

A autoeficácia na amamentação identificada através da escala é distribuída de acordo 

com as pontuações obtidas a partir da somatória de cada questão: confiança ou 

eficácia baixa (33 a 118 pontos), confiança ou eficácia média (119 a 137 pontos), 

confiança ou eficácia alta (138 a 165 pontos). A escala ajuda a reconhecer as mães que 

são suscetíveis a terem sucesso ou não na amamentação. 

Foram realizadas análises descritivas com a apresentação de frequências 

absolutas e percentuais para o conjunto de variáveis sociodemográficas, antecedentes 

obstétricos, parto, estilo de vida e violência, assim como as análises ponderadas para a 

análise do questionário sobre autoeficácia, utilizando os programas Excel 2007 e SPSS 

17.0. 
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RESULTADOS 

Caracterização socioeconômica das puérperas 

A população de estudo foi de 250 puérperas, sendo 19 (7,6%) adolescentes e 

231 (92,4%) adultas. A idade média foi de 27,91 anos e desvio-padrão de 6,58. A 

maioria se autodeclaram cor da pele branca 128 (51,2%); católica 121 (48,4%); em 

relação a escolaridade 79 (31,6%) tem menos de oito anos de estudos. Realizam 

trabalho remunerado fora de casa 150 (60%) das pesquisadas, relataram estar 

casada/amasiada 195 (78,0%). A metade das puérperas 127 (50,8%) reside em casa 

própria, renda familiar de 205 (89,4%) é de até quatro salários mínimo.   

Em relação a autoeficácia 16 (6,4%) apresentaram baixa autoeficácia para 

amamentação, 43 (17,2%) apresentaram autoeficácia moderada e 191 (76,4%) tiveram 

alta eficácia para a amamentação.  

Tabela 1: Análise da autoeficácia na amamentação, associada às características 

socioeconômicas. Jaguariúna-SP, 2017. 

AUTOEFICÁCIA 

                                                            Baixa        Moderada    Alta 
                                                          16 (6,4%)   43 (17,2%)   191 (76,4%) 

  Variável                  Categoria     N       %            N      %       N    %              p 

Cor 
 

Branca 
Não Branca. 

8 (50,0) 
8 (50,0) 

 20 (46,5) 
  23 (53,5) 

94 (49,2) 
 97 (50,8) 

0,945 
 

 

       
 

Idade em anos. 
<=19.  
>19. 

16 (100) 
 
 

  35 (81,4) 
  8 (18,6) 

180 (94,2%) 
11 (5,8%) 

0,008 
 

 

Casada Não 6 (37,5) 16(37,2) 33 (17,3) 0,005  
 
 

Escolaridade 
Anos de 
estudos. 

Sim 
 

<8 anos. 
>=8 anos 

10 (62,6) 
 

3 (18,8) 
13 (81,3) 

 

27 (62,8) 
 

18 (41,9) 
25 (58,3) 

 

158 (82,7) 
 

58 (30,4) 
133 (69,6) 

 

 
 

0,178 
 

 

 
Trabalho Atual. 

 
Não 
Sim 

 
6 (37,5) 

10 (62,5) 

  
 19 (44,2) 
 24 (55,8) 

 
75 (39,3) 

116 (60,7) 

 
0,819 
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Observamos na Tabela 1 que a variável independente que mostrou significância 

estatística foi estar casada. As puérperas casadas tiveram alta autoeficácia na 

amamentação (p=0,005). 

 

Características obstétricas das puérperas 

Em torno de (36) 15% puérperas referiram deixar os estudos por causa da 

gravidez, a maioria 212 (84,8%) não tiveram aborto, são primíparas 100 (40%), 112 

(44,8%) tiveram um parto e as mesmas prevalências para aquelas que relataram ter um 

filho. A metade referiu que a atual gestação foi planejada. Iniciaram o pré-natal com até 

12 semanas de gestação 216 (86,4%) das puérperas. A maioria das puérperas 231 

(92,4%) tiveram mais de 6 consultas no pré-natal. Apresentaram intercorrência na 

gestação 62 (24,8%), dentre as intercorrências foram citadas: Hipertensão Arterial, 

Diabetes, Mioma, Deslocamento Prematuro de Placenta, Sangramento, Sífilis, Perda de 

Liquido amniótico. 

Em relação ao tipo de parto 183 (73,2%) relataram ter tido parto cesárea, 16 

(6,4%) tiveram intercorrência no parto e 21 (8,4%) (Hemorragia, Alergia, Circular de 

Cordão, Pré-eclâmpsia, Eclampsia) apresentaram intercorrência no pós-parto (Infecção, 

Deiscência, Hipertensão Arterial, Infecção de Urinaria, Fissuras no Mamilo, Anemia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Tabela 2: Análise da autoeficácia na amamentação, associada às características 

obstétricas da puérpera. Jaguariúna-SP, 2017. 

AUTOEFICÁCIA 

                                                            Baixa                 Moderada    Alta 
                                                          16 (6,4%)           43 (17,2%)           191 (76,4%) 

  Variável                  Categoria     N       %        N      %         N     %             p 

Parou de 
estudar por 
causa da 
gravidez 

 
Sim 
Não. 

   
2 (12,5) 

14 (87,5) 

     
    6 (14,0) 
  27 (86,0) 

    
28 (14,7) 

 163 (85,3) 

 
0,968 

 

 

       
Gestação 
Planejada 

Sim 
Não 

6 (37,5) 
10(62,5) 

 

  17 (39,5) 
  26 (60,5) 

102 (53,7) 
    88 (46,3) 

0,141 
 

 

Inicio do Pré-
natal (semanas) 

<=12 12 (81,3) 32 (82,1) 171(90,0) 0,254  

 
 

Número de 
Consultas de 

Pré-natal . 

>12 
 

<6 . 
>=6 anos 

 3 (18,8) 
 

2 (12,5) 
14 (87,5) 

 

7 (17,9) 
 

 5 (11,6) 
38 (88,4) 

 

19 (10,0) 
 

12 (6,3) 
179 (93,7) 

 

 
 

0,366 
 

 

 
Tipo de parto. 

 
Normal 

Cesárea 

 
12 (75,0) 
4 (25,0) 

  
 12 (27,9) 
 31 (72,1) 

 
46 (24,1) 

145 (75,9) 

 
0,871 

 

 

       

 

Na tabela 2 nenhuma variável independente apresentou associação significativa 

com a autoeficácia na amamentação. 

 

Característica do recém-nascido, amamentação no momento do parto e no 

momento da coleta de dados 

  A entrevista foi realizada quando a criança tinha em média 10,68 dias, descio 

padrão (7,48), mais da metade 129 (51,6%) era sexo masculino. O peso ao nascer foi 

em média 3.262 g, mínimo 1.650 g e máximo de 5.385 g, sendo que 15 (6,0%) 

nasceram com peso menor de 2.500 g. Em relação a amamentar na primeira meia hora 

após o nascimento 66 (26,4%) puérperas não amamentaram seus filhos, e no momento 

da entrevista 184 (73,6%) referiram estar amamentando exclusivamente, 3 (1,2%) em 
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amamentação predominante, 28 (11,2%) em amamentação mista, 35 (13,7) não estava 

amamentando. 

Tabela 3: Análise da autoeficácia na amamentação, associada às características 

no recém-nascido e amamentação. Jaguariúna-SP, 2017. 

AUTOEFICÁCIA 

                                                       Baixa             Moderada    Alta 
                                                    16 (6,4%)           43 (17,2%)  191 (76,4%) 

  Variável                  Categoria     N   %            N    %            N    %               p 

Sexo 
 

Feminino 
Masculino. 

  8 (50,0) 
8 (50,0) 

  18 (41,9) 
  25 (58,1) 

   95 (49,7) 
    96 (50,3) 

0,641 
 

 

       
Amamentou na 

1ª meia hora 
pós-parto 

Sim 
Não 

10 (62,5) 
06(37,5) 

 
 

  33 (76,7) 
  10 (23,3) 

140 (73,7) 
    51(36,3) 

0,546 
 

 

Amamentou na 
hora da coleta 

de dados 

Não 
Sim 

15 (93,8) 
1 (6,3%) 

40 (95,2) 
2 (13,3) 

179(93,7) 
12 (6,3) 

0,931  

 
 

Tipo de 
aleitamento*  . 

 
 

AME . 
AMP 
AMM 
NÂO 

 
 

6 (37,5) 
00(00,0) 
6 (37,5) 
4 (25,0) 

 
 

25 (59,5) 
00(00,0) 
10 (23,8) 
7 (16,7) 

 

 
 

153 (80,1) 
3 (1,6) 

12 (6,3) 
23 (12,0) 

 
 

<0,001 

 

*AME( Aleitamento Materno Exclusivo). AMP(Aleitamento Materno Predominante). 

AMM (aleitamento Materno Misto). Não está amamentando. 

 

Na tabela 3 as variáveis independentes:  sexo, “amamentou na primeira meia 

hora de vida” e “amamentou na hora da coleta de dados” , não apresentaram 

associação estatisticamente significativamente com a autoeficácia na amamentação. 

Entretanto, “tipo de aleitamento materno no momento da coleta” apresentou associação 

com à variável dependente “autoeficácia na amamentação”, as mães com alta eficácia 

tem maior chance de estar amamentando exclusivamente, assim como, aquelas com 

baixa eficácia não estarem amamentando.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As práticas que incentivam o aleitamento materno devem ser realizadas 

rotineiramente, iniciando nas fases precoces da vida das pessoas, nos serviços de 

saúde nos distintos momentos que tiverem contatos com as pessoas, assim como, no 

pré-natal e após o nascimento. Os profissionais de saúde devem estar preparados para 

aconselhar e apoiar as mulheres e familiares que procuram o serviço incentivando as 

práticas que contribuem para o aumento da prevalência do aleitamento materno. 
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